Akční plán
Akční plán zahrnuje celkem 3 programové rámce pro období 2014 - 2020 s rozdělením na
opatření CLLD s tématy projektů. Programové rámce jsou v kompetencích Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci
jednotlivých programových rámců jsou definovány „Opatření programového rámce“ (např.
opatření PR IROP a další).

I.

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu
(PR IROP)

II.

Programový rámec Programu rozvoje (PR PRV)

III.

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (PR OPZ)

PŘEHLED ROZSAHU
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

PR IROP – Programový rámec integrovaného regionálního
operačního programu
O1 - Opatření PR IROP 1 – Rozvoj dopravní a technické infrastruktury
O2 - Opatření PR IROP 2 – Infrastruktura komunitních center
O3 - Opatření PR IROP 3 – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení
O4 - Opatření PR IROP 4 – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
O5 - Opatření PR IROP 5 – Infrastruktura sociálních služeb
PR PRV - Programový rámec Programu rozvoje
F1 – Fiche PR PRV 1 - Podpora rozvoje podnikání v regionu
F2 – Fiche PR PRV 2 - Investice do zemědělských podniků
F3 – Fiche PR PRV 3 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
F4 – Fiche PR PRV 4 - Neproduktivní investice v lesích
F5 – Fiche PR PRV 5 - Investice do lesnických technologií
F6 – Fiche PR PRV 6 – Spolupráce v rámci iniciativy LEADER
PR OPZ - Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost
O1 - Opatření PR OPZ 1 – Komunitní centra
O2 - Opatření PR OPZ 2 – Prorodinná opatření

PR IROP – Programový rámec integrovaného regionálního
operačního programu
ÚVODNÍ TEZE RÁMCE
Programový rámec IROP vychází z priorit a opatření Integrovaného regionálního
operačního programu, který vláda České republiky schválila pro období let 2014 až 2020 dne
9. července 2014 usnesením č. 555. Podporované oblasti byly vybrány dle zpracované
integrované strategie a projednané komunitně v území Regionu HANÁ. Vychází zejména
z provedených podrobných analýz. Při výběru jednotlivých projektů proto bude dbán důraz na
kvalitu a naplňování stanovených kritérií.

PR PRV – Programový rámec Programu rozvoje
ÚVODNÍ TEZE RÁMCE
Programový rámec PRV vychází z priorit a opatření Program rozvoje venkova na
období let 2014 až 2020. Podporované oblasti byly vybrány na základě podrobně zpracované
analýzy této oblasti a zejména z práce a závěrů Pracovní skupiny Zemědělství, která se ke
společnému řešení zemědělské problematiky scházela v letech 2014 a 2015. V rámci realizace
jednotlivých projektů definovaných v rozvojových oblastech strategie CLLD byly zúženy na
vybrané Fiche programového rámce PRV, v souladu s cíli a prioritami tohoto programu. Při
výběru jednotlivých projektů proto bude dbán důraz na kvalitu a naplňování stanovených
kritérií.

PR OPZ – Programový rámce Operačního programu Zaměstnanost
ÚVODNÍ TEZE RÁMCE
Programový rámec OPZ vychází z priorit a opatření Operačního programu
Zaměstnanost a naplňuje cíle investiční priority 2.3. Podporované oblasti byly vybrány na
základě podrobně zpracované integrované strategie, která byla projednána komunitně v území
Regionu

HANÁ.

Vychází

zejména

z provedených

podrobných

analýz.

Zaměření

programového rámce bylo zvoleno interferencí potřeb definovaných v předmětném území v
rámci analytických prací a možností nabízených k podpoře v programu OPZ.

O1 - Opatření PR IROP 1 – Zvyšování bezpečnosti dopravy - Infrastruktura pro pěší
Specifický cíl strategie:
 Rozvojová oblast II – ROZVOJ OBCÍ
 Opatření CLLD II. 1: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury
 Podopatření II. 1. 3: Infrastruktura pro pěší
Vazba na specifický cíl IROP:
 projekty budou realizovány v rámci Strategického cíle 4. 1. – Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Cíle opatření:
 zlepšit bezpečnost přemisťování osob a nákladů v sídlech regionu
 snížit zátěž životního prostředí a eliminovat negativní vlivy na lidské zdraví
 zlepšit dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání
Typy projektů:
 rekonstrukce a modernizace komunikací pro pěší
 zvyšování bezpečnosti dopravy
 zlepšení bezpečnosti chodců v sídlech
 zlepšení dostupnosti a bezbariérový přístup zastávek hromadné dopravy
 přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí
nebo orientací
Příjemci podpory:
 obce, kraje a dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí
 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
 dopravci ve veřejné linkové dopravě
 Ministerstvo dopravy ČR
 subjekty zajišťující dopravní obslužnost

O2 - Opatření PR IROP 2 – Infrastruktura komunitních center
Specifický cíl strategie:
 Rozvojová oblast IV – OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE
 Opatření IV. 3: Občanská společnost pro sociální inkluzi
 Podopatření IV. 3. 1: Komunitní centra - Infrastruktura, vybavenost,
aktivity, rozsah a kvalita poskytovaných služeb
Vazba na specifický cíl IROP:
 projekty budou realizovány v rámci Strategického cíle 4. 1. – Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Cíle opatření:
 realizace opatření k sociální inkluzi, prostřednictvím vybudování a vybavení
komunitních center
 řešení problematiky sociálního vyloučení
 zvýšení dostupnosti a kvality služeb
 vybudování prostoru pro veřejná projednávání
Typy projektů:
 nová výstavba objektů pro působení a činnost stanovené komunity
 rekonstrukce objektů pro působení a činnost stanovené komunity
 pořízení vybavení pro objekty komunitních center
 úpravy venkovních prostor komunitních center
 výsadba zeleně v okolí budov a na budovách
Příjemci podpory:
 obce, kraje a dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí
 nestátní neziskové organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace organizačních složek státu
 církve a církevní organizace

O3- Opatření PR IROP 3 – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení
Specifický cíl strategie:
 Rozvojová oblast V – VZDĚLÁNÍ - INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
 Opatření V. 1: Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání a celoživotního učení
 Podopatření V. 1. 1: Vzdělávání a školství - infrastruktura, kvalita,
dostupnost
Vazba na specifický cíl IROP:
 projekty budou realizovány v rámci Strategického cíle 4. 1. – Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Cíle opatření:
 zajištění rovného přístupu ke vzdělání a k získávání klíčových schopností formou
zájmového a neformálního vzdělávání
 podpora investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení
 podpora vzdělávacích zařízení
Typy projektů:
 podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
 podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Příjemci podpory:
 obce, kraje
 zařízení péče o děti do 3 let
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a
vyšší odborné školy
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi
 nestátní neziskové organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace organizačních složek státu
 církve a církevní organizace

O4- Opatření PR IROP 4 – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
Specifický cíl strategie:
 Rozvojová oblast V – VZDĚLÁNÍ - INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
 Opatření V. 1: Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání a celoživotního učení
 Podopatření V. 1. 2: Zájmové a neformální vzdělávání
Vazba na specifický cíl IROP:
 projekty budou realizovány v rámci Strategického cíle 4. 1. – Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Cíle opatření:
 zajištění rovného přístupu ke vzdělání a k získávání klíčových schopností formou
zájmového a neformálního vzdělávání
 podpora investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení
 podpora vzdělávacích zařízení
 podpora kvalitní infrastruktury pro neformální vzdělávání
Typy projektů:
 stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity
kvalitních a cenově dostupných zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání
 stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou
zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v
oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s
digitálními technologiemi
 podpora sociální inkluze prostřednictvím zájmového a neformálního vzdělávání
Příjemci podpory:
 obce, kraje
 zařízení péče o děti do 3 let
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a
vyšší odborné školy
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi

 nestátní neziskové organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace organizačních složek státu
 církve a církevní organizace

O5- Opatření PR IROP 5 – Infrastruktura sociálních služeb
Specifický cíl strategie:
 Rozvojová oblast IV – OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE
 Opatření IV. 2: Vznik, podpora a rozvoj stávajících i nových služeb pro
sociální inkluzi
 Podopatření IV. 2. 1: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby
Vazba na specifický cíl IROP:
 projekty budou realizovány v rámci Strategického cíle 4. 1. – Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Cíle opatření:
 realizace opatření k sociální inkluzi (investice do infrastruktury pro dostupnost a rozvoj
sociálních služeb)
 řešení problematiky sociálního vyloučení
 zvýšení dostupnosti a kvality služeb
 dobudování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb
Typy projektů:
 vybudování a vybavení zázemí pro sociální služby
 investice ke zlepšení terénních služeb
 investice pro zlepšení nevyhovujícího stavu objektů a zařízení stávajících
poskytovaných služeb
 přestavby a adaptace objektů pobytových služeb nevyhovujících vysokou koncentrací
osob
 podpora výsadby zeleně v okolí regionu
Příjemci podpory:
 obce, kraje a dobrovolné svazky obcí
 nestátní neziskové organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace organizačních složek státu

 organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí
 církve a církevní organizace

Fiche 1 - Podpora rozvoje podnikání v regionu
Stručný popis Fiche:
 zajišťuje investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností nezemědělských
podnikatelů nebo vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů
 vytváří nová pracovní místa a posiluje ekonomický potenciál ve venkovských
oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností
Vazba na cíle CLLD:
 Rozvojová oblast I – PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU
 Opatření I. 1: Podpora rozvoje podnikání v regionu
 Podopatření I. 1. 2: Podpora a rozvoj drobného podnikání na venkově
Oblasti podpory:
 rozvoj drobného podnikání na venkově (investiční podpora nezemědělského
podnikání)
příklady vybraných podporovaných aktivit:
 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová
výstavba provozovny
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro rozvoj podnikání
v nezemědělské oblasti
 nákup nemovitostí
 venkovská turistika
 zpracování obnovitelných zdrojů energie
 obnova řemeslné výroby, tradiční řemesla
Příjemci dotace:
 podnikatelské subjekty – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech

Fiche 2 - Investice do zemědělských podniků
Stručný popis Fiche:
 podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského
podnikání
 zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a uplatnění
inovativních zemědělských technologií
Vazba na cíle CLLD:
 Rozvojová oblast I – PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU
 Opatření I. 2: Stabilní a konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
 Podopatření I. 2. 1: Investice do zemědělských podniků
Oblasti podpory:
 hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě
 investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a
pro školkařskou produkci
 investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku
příklady vybraných podporovaných aktivit:
 výstavba a rekonstrukce stávajících a nových provozoven v různých oblastech
živočišné a rostlinné výroby
 zavádění inovačních a automatizačních procesů do rostlinné a živočišné
výroby
 snižování ekologických zátěží z živočišné výroby
 pořízení speciálních mobilních strojů, včetně traktorů
Příjemci dotace:
 zemědělští podnikatelé

Fiche 3 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Stručný popis Fiche:
 podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo
vývoje zemědělských produktů
 cílem je zejména zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším
začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce
Vazba na cíle CLLD:
 Rozvojová oblast I – PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU
 Opatření I. 2: Stabilní a konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
 Podopatření I. 2. 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Oblasti podpory:
 hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh
příklady vybraných podporovaných aktivit:
 výstavba a rekonstrukce budov
 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků investice související se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
 investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů
 investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh
(včetně marketingu)
 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
Příjemci dotace:
 zemědělští podnikatelé
 výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování

Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích
Stručný popis Fiche:
 podpora je zaměřena na investice ke zvyšování environmentálních a společenských
funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů
Vazba na cíle CLLD:
 Rozvojová oblast I – PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU
 Opatření I. 2: Stabilní a konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
 Podopatření I. 2. 3: Neproduktivní investice v lesích
Oblasti podpory:
 projekty se zaměřením na posílení rekreační funkce lesa, či aktivity vedoucí k
usměrňování návštěvnosti území
příklady vybraných podporovaných aktivit:
 značení stezek pro turisty
 výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m)
 značení významných přírodních prvků
 výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
 zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků
 zřizování informačních tabulí
 zařízení k odkládání odpadků
 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa - mostky, lávky, zábradlí,
stupně
Příjemci dotace:
 soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a
jejich sdružení

Fiche 5 – Investice do lesnických technologií
Stručný popis Fiche:
 podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií
vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva, s celkovým cílem zlepšení ekonomické
výkonnosti lesního hospodářství
Vazba na cíle CLLD:
 Rozvojová oblast I – PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU
 Opatření I. 2: Stabilní a konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
 Podopatření I. 2. 4: Investice do lesnických technologií
Oblasti podpory:
 pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích nebo též
na výstavbu či modernizaci dřevozpracujících provozoven včetně technologického
vybavení
příklady vybraných podporovaných aktivit:
 stroje a technologie pro obnovu a výchovu lesních porostů
 stroje a technologie pro těžbu lesních porostů včetně přibližování
 stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost
 stroje pro modernizaci dřevozpracujících provozoven
 další projekty a opatření naplňující uvedené specifické a strategické cíle,
uvedený výčet je pouze demonstrativní
Příjemci dotace
 soukromí držitelé lesů
 obce, svazky obcí
 malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo
souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh

Fiche 6 – Spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Stručný popis Fiche:
 Podpora je zaměřena na spolupráci v rámci metody LEADER
 řešení problematiky rozvoje území v rozsahu daném strategií CLLD a evropským
nařízením „ Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013“
Vazba na cíle CLLD:
 Rozvojová oblast I – ROZVOJ OBCÍ
 Opatření II. 4: Podpora rozvoje obcí a území
 Podopatření II. 4. 1: Spolupráce a společné aktivity pro rozvoj regionu
Oblasti podpory:
 projekty, řešící formou spolupráce s jinou MAS nebo jinou skupinou místních
veřejných a soukromých partnerů provádějící strategii místního rozvoj
příklady vybraných podporovaných aktivit:
 vybudování základních služeb ve venkovských oblastech
 obnova vesnic ve venkovských oblastech
 předávání znalostí a informační akce
 poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
 rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
 rozvoj lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
 aktivity ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
Příjemci dotace:
 MAS (jejíž SCLLD byla schválena z PRV)

O1 - Opatření PR OPZ 1 - Komunitní centra
Specifický cíl strategie:
 Rozvojová oblast I – OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE
 Opatření CLLD IV. 3: Občanská společnost pro sociální inkluzi
 Podopatření IV. 3. 1: Komunitní centra - infrastruktura, vybavenost,
aktivity, rozsah a kvalita poskytovaných služeb
Vazba na specifický cíl IROP:
 opatření PR OPZ 1 je v souladu s investiční prioritou 2.3 Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
 opatření naplňuje cíle realizací sítě komunitních center pro zajištění sociální inkluze
Cíle opatření:
 založení a rozvoj komunitních center pro sociální začleňování a prevenci sociálního
vyloučení
 podpora aktivit komunitních center skrze profesionální a dobrovolné činnosti
Typy projektů:
 projekty zaměřené na podporu založení a činnosti komunitního centra
příklady vybraných podporovaných aktivit:
 založení a nastartování komunitních center
 činnost a služby komunitních center
 spolupráce, síťování
Podporované cílové skupiny:
 osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 komunita, obyvatelé obcí
 obce, samosprávy
 osoby se zdravotním postižením
 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 národnostní menšiny
 osoby pečující o malé děti

 samoživitelé
 osoby pečující o jiné závislé osoby
 osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 osoby ohrožené předlužeností
 osoby opouštějící institucionální zařízení
 ohrožené osoby do 18 let věku
 osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 další relevantní skupiny v souladu s vymezením v pravidlech OPZ
Příjemci podpory:
 nestátní neziskové organizace
 obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 dobrovolné svazky obcí

O2 - Opatření PR OPZ 2 - Podpora prorodinných opatření
Specifický cíl strategie:
 Rozvojová oblast I – OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE
 Opatření CLLD IV. 4: Prorodinná opatření
 Podopatření IV. 4. 1: Dětské skupiny, individuální péče o děti a zařízení
pro děti mladšího školního věku pro zlepšení situace na trhu práce
Vazba na specifický cíl IROP:
 opatření PR OPZ 2 je v souladu s investiční prioritou 2.3 Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
 opatření naplňuje cíle realizací projektů prorodinných opatření
Cíle opatření:
 poskytnout pomoc rodičům v péči o děti, aby se současně mohli věnovat i svému
zaměstnání
 podpora školních družin, klubů, příměstských táborů, dětských skupin v podnicích či v
individuální péči
Typy projektů:
 projekty zaměřené na podporu prorodinných opatření
příklady vybraných podporovaných aktivit:
 podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby)
 podpora příměstských táborů v době školních prázdnin pro děti mladšího
školního věku
 podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
 individuální péče o děti
Podporované cílové skupiny:
 ženy ohrožené na trhu práce
 rodiče s malými dětmi
 osoby pečující o jiné závislé osoby

 další relevantní skupiny v souladu s vymezením v pravidlech OPZ
Příjemci podpory:
 poskytovatelé sociálních služeb
 nestátní neziskové organizace
 obce
 organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 dobrovolné svazky obcí
 vzdělávací a poradenské instituce
 školy a školská zařízení
 obchodní korporace
 OSVČ

